
U3. HATÁROZAT 

(2009. június 12.) 

a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 65. cikkének (1) bekezdésében említett 
munkanélküli személyekre alkalmazandó „részleges munkanélküliség” fogalmának hatályáról 

(EGT-vonatkozású és az EK–Svájc-megállapodást érintő szöveg) 

(2010/C 106/13) 

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL 
FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG, 

tekintettel a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 
szóló, 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet ( 1 ) 72. cikkének a) pontjára, amelynek értel
mében az igazgatási bizottság foglalkozik valamennyi igazgatási 
jellegű, illetve a 883/2004/EK rendelet és a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végre
hajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szep
tember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet ( 2 ) rendelkezéseiből eredő értelmezési kérdéssel, 

tekintettel a 883/2004/EK rendelet 65. cikkének (1) bekezdé
sére, 

mivel: 

(1) A 883/2004/EK rendelet 65. cikkének (2) bekezdése a 
teljes munkanélküli személyek esetében az említett 
rendelet 11. cikke (3) bekezdésének a) pontjában megál
lapított lex loci laboris általános alapelv alól kivételt 
képező rendelkezést tartalmaz. 

(2) Egységes közösségi kritériumokat kell alkalmazni annak 
meghatározására, hogy valamely személy az említett 
rendelet 65. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében 
teljesen vagy részlegesen munkanélkülinek minősül-e. 
Ilyen értékelés a nemzeti jogból származtatott kritéri
umok alapján nem végezhető. 

(3) Mivel a különböző tagállamok nemzeti szociális bizton
sági intézményeinek eljárásai a munkanélküliség típu
sának meghatározásával kapcsolatban értelmezésbeli 
különbségeket mutatnak, fontos pontosítani az említett 
cikk hatályát, hogy a szóban forgó intézmények általi 
alkalmazás céljából egységes és kiegyensúlyozott kritériu
mokat lehessen elfogadni. 

(4) A 883/2004/EK rendelet 65. cikkének (2) bekezdése 
értelmében az a teljes munkanélküli személy, akinek 
már nincs kapcsolata az illetékes tagállammal, munkanél
küli ellátásokat a lakóhelye szerinti intézménytől kap. 

(5) A munkaviszony meglétének vagy fenntartásának értéke
lése teljes mértékben a foglalkoztatás szerinti állam 
nemzeti jogszabályain alapul. 

(6) A munkanélküli személyek védelmére vonatkozóan a 
rendelet 65. cikkében megállapított célkitűzés nem telje
sülne, ha egy tevékenységét felfüggesztő személyt annak 
ellenére, hogy továbbra is a lakóhelye szerinti tagállamtól 
eltérő tagállam területén lévő vállalkozás munkavállalója 
marad, teljes munkanélkülinek tekintenének, és ezzel arra 
köteleznék, hogy a munkanélküli ellátást a lakóhelye 
szerinti államtól kérelmezze. 

A 883/2004/EK rendelet 71. cikkének (2) bekezdésében 
megállapított feltételekkel összhangban eljárva, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. A 883/2004/EK rendelet 65. cikke (1) bekezdésének alkal
mazása tekintetében a munkanélküliség természetének 
meghatározása – vagyis hogy az részleges vagy teljes-e – a 
felek közötti bármilyen szerződéses munkavégzésre szóló 
kapcsolat meglétének vagy fenntartásának megállapításától 
és nem a munkavállaló munkavégzése esetleges ideiglenes 
felfüggesztésének időtartamától függ. 

2. Ha egy személyt egy, a lakóhelyén kívüli másik tagállamban 
letelepedett vállalkozás továbbra is foglalkoztat, azonban 
munkavégzését – annak ellenére, hogy álláshelyére bármikor 
visszatérhet – felfüggesztik, az említett munkavállalót rész
leges munkanélkülinek kell tekinteni, és a neki járó ellátá
sokat a foglalkoztatás helye szerinti tagállam illetékes intéz
ménye nyújtja, az említett rendelet 65. cikke (1) bekezdé
sének megfelelően. 

3. Ha egy személynek szerződéses munkavégzésre szóló 
kapcsolat hiányában már nincs kapcsolata a foglalkoztatás 
helye szerinti tagállammal – például azért, mert a munkavég
zésre szóló szerződéses kapcsolat megszűnt vagy lejárt –, a 
személy az említett rendelet 65. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban teljes munkanélkülinek tekintendő, és az ellátá
sokat a lakóhely szerinti intézmény nyújtja.
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4. Ha egy önálló vállalkozó a tevékenység szerinti tagállamban nem végez szakmai vagy kereskedelmi 
tevékenységet, az említett rendelet 65. cikkének (2) bekezdésével összhangban teljes munkanélkülinek 
tekintendő, és számára a lakóhely szerinti intézmény biztosít ellátásokat. 

5. Ezt a határozatot ki kell hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ezt a határozatot a 987/2009/EK 
rendelet hatálybalépésének napjától kell alkalmazni. 

az igazgatási bizottság elnöke 

Gabriela PIKOROVÁ
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